betong - retardere
fra
oversikt:

Produkt

Karakteristika

Velges fordi:

Vannbasert, miljøvennlig pasta for bruk i form. (Negativ bruk)
Den er mijøvennlig, billig og
Reckli
velges for produksjon der den er
Frileggingspasta 4 typer: (fargekodet) for tilslagsortering 0-4mm, 4-8mm, 8-16mm og
egnet/bra nok.
8-32mm
Type W
Egnet for sammenhengende frilegging av grovsortert tilslag på større flater.
Egner seg ikke for mikrofrilegging. Er vannbasert og trenger tid for tørking
(som kan reduseres ved bruk av varmluftvifte). Betongen bør legges ut
forsiktig for å unngå forskyvninger i pastasjiktet.
Nytt produkt

Reckli
Retarder CR
type N

Nytt produkt

Reckli
Retarder CR
type PV

Nytt produkt

Reckli
CemGel type K

Nytt produkt

Reckli
CemGel type KS

Løsemiddelbasert (brannfarlig) retarder for bruk i form. (Negativ bruk)
12 typer - fargekodet - for eksakt kontroll av virkedybde. Virkedybder fra
0.2mm (Mikro) til 7.0mm (blå). Egnet for mikrofrilegging. Tørker fort og er
stabil i formen med god motstand mot forskyving ved utlegging av betong.
Gir presist resultat og er egnet for delfrilegging/sjablonering med felter for
forskjellige frileggingsdybder.

Ved mikrofrilegging og frilegging av finsortert tilslag der krav
til nøyaktighet i virkedybder er
vesentlig.

Vannbasert, miljøvennlig retarder for bruk på ferdigstøpte flater. (Positiv
bruk)
11 typer - fargekodet - for eksakt kontroll av virkedybde. Virkedybder fra
0.2mm (Mikro) til 7.0mm (fiolett). Egnet for mikrofrilegging. Påføres ferdigstøpte, ferske betongflater. Uvasking fra ett til tre døgn etter påføringen.
Gir presist resultat og er egnet for delfrilegging/sjablonering med felter for
forskjellige frileggingsdybder

For frilegging av ferdigstøpte
flater vanligvis på horisontale,
plasstøpte flater.

Syre-gelé for mikrofrilegging av ferdigstøpte flater.
Gelekonsistensen gjør produktet egnet for vertikale såvel som horisontale
flater. Resultat av syrevaskingen er betongoverflate lik sandstein. Ideelt
tidspunkt for behandlingen er fersk betong 2-3 dager etter støping. Eldre
betongflater kan imidlertid behandles med overraskende godt resultat.

For god funskjonalitet kombinert med tilnærmet luktfrihet.
(noe som ikke gjelder alle slike
produkter)

Syre-gelé for mikrofrilegging av ferdigstøpte flater. Høyere virkegrad. Øvrig
info som for CemGel type K.

Mer effektiv, særlig på gamle
betongflater (flere år)
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